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Интелигентната система за управление на енергия
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Екологична енергия:   
CrossPower помага да се 
помага
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Под умна енергия се разбират всички 
интелигентни технологии за 
производство на електроенергия, 
съхранение, пренос и за управление от 
потребителя. По този начин терминът 
обхваща цялата верига за създаване 
на стойности от производителя на 
електроенергия до потребителя. При 
разработването на системите CrossPo-
wer са взети под внимание всички 
критерии на Умна Енергия.

 
Умна Енергия

Често електроенергия липсва 
точно там, където тя е най-
неотложно необходима: в 
области, откъснати от 
цивилизацията или които са 
трудно достъпни. Който иска 
да помогне на хората 
ефективно, се нуждае от 
стабилна доставка на 
електроенергия. Тя би 
трябвало да бъде възможно 
най-благоприятна за 
околната среда, както и  да 
използва съществуващите 
ресурси: CrossPower е една 
мобилна слънчева и вятърна 
електроцентрала. При 
необходимост, батерийни 
акумулатори и евентуално 
модерни дизе лови 
генератори предоставят 
сигурност на снабдяването. 
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Така функционира интелигентната  
CrossPower система

Слънчеви панели, вятърни турбини, модерни 
дизелови генератори: това са енергийните 
източници на Системата CrossPower. Чрез 
интелигентната система за управление на 
енергията стават възможни надеждното и до 
голяма степен независимо използване на 
възобновяеми енергии за производство на 
електричество в изолирани райони, кризисни 
области или бежански лагери. Модерни литиево-
йонни батерии и модерни дизелови генератори 
осигуряват стабилното електрозахранване.  

Комбинацията от фотоволтаични и вятърни 
централи с конвенционални дизелови генератори 
води до значително намаляване на оперативните 
разходи и на потреблението на изкопаеми горива.

Зелената енергия има предимство 
Основната задача на софтуера за управление е 
гарантирането на стабилност на мрежата денонощно 
с оптимална енергийна ефективност. Системата 
самостоятелно предпочита възобновяеми енергийни 
източници. При свръхпредлагане 

Новата система за управление на енергията прави на първо място възможно 
изграждането на устойчиви, регулируеми микромрежи на базата на 
възобновяеми енергии на всяко място по света. Интелигентното управление 
балансира оптимално производството и потреблението на ток, един мощен 
батериен акумулатор осигурява стабилността на мрежата.

Bütün kamp için çevre dostu enerji.
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Предимства 
�� Възможност за регулиране 

при производства от 25 кВт 
до 5000 кВт 

�� Мощни батерии гарантират 
висока стабилност на 
мрежата денонощно 

�� Комбинация от 
конвенционални и 
възобновяеми източници 
на енергия 

�� Управлението/командния 
пулт на енергията 
предпочита възобновяеми 
източници на енергия 

�� Потребителите могат да 
бъдат приоритизирани

��  До 50% икономия на 
изкопаеми горива 

�� Възможност за 
дистанционно наблюдение 
за сигурност

на енергия, батерията се зарежда. Ако не се 
произвежда достатъчно електрически ток,  
например, при липса на вятър или при дъжд, 
контролерът/управлението използва батериите до 
минимума им, преди да се прибегне към 
дизелови генератори. Така системата постига 
ефективност от около 90 процента. 

Потребителите с различни приоритети  
Ако е необходимо, потребителите могат да бъдат 
приоритизирани. По този начин могат например 
също в случай на претоварване, при медицински 
заведения, хладилни помещения или ИТ системи 
да се гарантира до 100% електроснабдяване. За 
разлика от тях, места за пренощуване, 
телевизори и др. имат по-нисък приоритет. Те 
биха били изключвани, ако няма на 
разположение достатъчно енергия. 

Преносима при необходимост 
Цялата система CrossPower може да бъде 
транспортирана при необходимост в стандартен 
контейнер. Сглобяемите/Щепселните конектори 
на ПФИСТЕРЕР позволяват  бързото монтиране 
на място, без специализиран персонал. 
Системата работи също напълно автономно и 
може да се поддържа технически (ремонтира) от 
разстояние, ако това е необходимо.

Доказано в практиката: Система на CrossPower в Унгария

CrossPower помага да се помага:
Интелигентно енергоснабдяване за всички видове къмпинги.
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Микромрежа 
Терминът микромрежа описва  
напълно самостоятелна, 
регионална и интелигентна 
елек тромрежа. Локални 
производители на енергия, 
мес та за с ъхранение/
акумулатори и потребители са 
пряко свързани. Токът се 
произвежда от фотоволтаични 
системи, вятърни турбини и 
прочие и се употребява 
директно или се съхранява в 
ак у м улатори. Големи те 
предимства на микромрежите 
са близостта на производството 
до потребителите и  краткият 
път на пренос до потребителите. 
Микромрежи снабдяват с 
е лек т риче ск а енерг ия 
например самотни острови, 
промишлени съоръжения или 
всички видове къмпинги.
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Дисплей за управление 
на системата CrossPower: 
цялата важна информация 
при един поглед

Дизелов  
генератор 1

Фотоволтаик 
Панел 1

Вятърна  
турбина 1

Дизелов  
генератор 2

Фотоволтаик 
Панел 2

Вятърна  
турбина 2

Енергийна  
мрежа

Дизелов  
генератор 3

Батерия 1

Батерия 2

Батерия 3

Фотоволтаик 
Панел 3

Вятърна  
турбина 3

Енергийна   
нужда 1

Енергийна   
нужда 2

Енергийна   
нужда 3

Система за управление  
и   

команден пулт

Примерно представяне на конструкцията на системата
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CrossPower генерира 
електроенергия навсякъде, 
където има нужда от това
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Дали изследователска станция в 
Арктика или самотно селище в гората, 
една мина високо в планините на Южна 
Америка или някъде след природно 
бедствие: CrossPower помага на хората и 
на околната среда. Използването на 
CrossPower си струва. Навсякъде там, 
където досега ток се е произвеждал 
изключително с дизелови генератори 
или където изкопаемите горива са 
оскъдни, CrossPower е съвременната 
алтернатива. При непрекъсната работа 
възвръщането на инвестицията се 
постига след около три години.
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ПФИСТЕРЕР се числи към водещите технологични предприятия в света 
за системни решения и компоненти при преноса на енергия. Немско-
швейцарското семейно предприятие, основано през 1921г., разработва, 
произвежда и продава компоненти и цялостни решения за особено 
чувствителните свръзки/интерфейси в модерните енергийни мрежи. При 
това, то е едно от малкото предприятия в света, предлагащи решения за 
цялата верига на предаване на ниско, средно, високо и свръхвисоко 
напрежение. За нашите клиенти това означава: оптимални решения за 
всички изисквания - сега и в бъдеще.

ПФИСТЕРЕР Холдинг АД  
 
ул. „Розен“ № 44
73650 Винтербах
Германия
Тел: +49 7181 7005 0
Факс: +49 7181 7005 565
info@pfisterer.com
www.pfisterer.com


